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CAMARA MUNICIPAL DE LINS 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Vereador: DAMIÃO FRANCO DE SOUZA 

Local: Brasília/DF 

Data da viagem: 08/10/2019 

Requerimento: 706/2019 - Aprovado durante a 24a S/O, em 19/08/2019 

Motivo: Reunião com autoridades competentes 

Valor gasto na viagem: R$ 1.131,52 (um mil, cento e trinta e um reais e 
cinquenta centavos). 

Resultados: 

0' Estive no Gabinete do Deputado Federal Capitão Augusto solicitando 
recursos financeiros no valor de R$ 200.000,00 para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme ofício anexo. 

0' Estive no Gabinete do Deputado Federal Tiririca solicitando recursos 
financeiros no valor de R$ 500.000,00 para obras de infraestrutura 
asfáltica, conforme ofício anexo. 

0' Estive no Gabinete do Deputado Federal Luiz Carlos Motta, solicitando 
recursos financeiros no valor de R$ 500.000,00 para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme ofício anexo. 

0' Estive também no Gabinete do Senador Major Olimpio, solicitando 
recursos financeiros para a construção de um albergue, para o projeto 
"Segunda Chance" para os moradores de ruas, conforme ofício anexo. 

0' Estive no Gabinete do Deputado Federal Mareio Alvino, tratando de 
assuntos do interesse do município, conforme declaração anexa. 

0' E estive no Gabinete da Senadora Mara Gabrilli, solicitando recursos 
financeiros para a construção de uma creche no/urna n nosso 
município, conforme ofício anexo. 
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Data: 09/10/2019 /' _::::.:...-- 

/' 2 L- 
D.ariÍião Franco de Souza 

/ Vereador 
Assinatura: 

/' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LINS 

1C.~ 

OFÍCIO N° 111/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

1920-2020 

Lins, 07 de outubro de 2019. 

DD. Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho junto a Câmara dos Deputados, representando a altura nosso Estado de São Paulo, 

em especial as cidades de nossa região, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da 

importância de tê-lo como representante do povo junto ao Congresso Nacional. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado 

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

para custeio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me 

" a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Lins. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Exmo. Senhor 
José Augusto Rosa 
Deputado Federal 
Câmara dos Deputados 

Ver ' amião de Souza 
ra M~nicipal de Lins 

Ver. fubte ' ente Elói 
Câmara MlHlicipal de Lins 

L/ 

\ ~\\! 
Prefeitura Municipal de Lins 

Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-300 - Lins - SP Fone (14) 3533-4250 
CNPJ 44.531.788/0001-38 e-mail: seriplins@gmail.com home page: www.lins.sp.gov.br 



LINS 

~~;>f PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Lins, 07 de outubro de 2019. 

OFÍCIO N° 109/19. 

GABINETE DO PREFEITO 

DD. Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho junto a Câmara dos Deputados, representando a altura nosso Estado de São Paulo, 

em especial as cidades de nossa região, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da 

importância de tê-lo como representante do povo junto ao Congresso Nacional. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado 

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), destinados, a obras de infraestrutura asfáltica de nosso Município. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me 

a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Lins. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Ve eador - Câmara Municipal de Lins 

Exmo. Senhor 
Francisco Everardo Tiririca O. Silva 
Deputado Federal 
Câmara dos Deputados 

Prefeitura Municipal de Lins 
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-300 - Lins - SP Fone (14) 3533-4250 

CNPJ 44.531.788/0001-38 e-mail: seriplins@gmail.com home page: www.lins.sp.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 07 de outubro de 2019. 

OFÍCIO N° 110/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

DD. Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho junto a Câmara dos Deputados, representando a altura nosso Estado de São Paulo, 

em especial as cidades de nossa região, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da 

importância de tê-Io como representante do povo junto ao Congresso Nacional. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado 

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), para custeio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me 

a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Lins. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Exmo. Senhor 
Luiz Carlos Motta 
Deputado Federal 
Câmara dos Deputados 

cZ; amião de Souza 
/ ra Municipal de Lins 
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Prefeitura Municipal de Lins 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 07 de outubro de 2019. 

OFÍCIO N° 112/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

DD. Senador Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho junto ao Senado Federal, representando a altura nosso Estado de São Paulo, em 

especial as cidades de nossa região, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da 

importância de tê-lo como representante do povo. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do Nobre Senador, que seja viabilizado 

recursos financeiros para construção de um albergue para o Projeto "Segunda Chance" para 

> moradores de rua. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me 
." 

a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Lins. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

'ã~~-- 
ra Municipal de Lins 

Exmo. Senhor 
Major Sergio Olimpio Gomes 
Senador Federal 
Senado Federal 

Prefeitura Municipal de Lins 
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-300 - Lins - SP Fone (14) 3533-4250 

CNPJ 44.531.788/0001-38 e-mail: seriplins@gmail.com home page: www.lins.sp.gov.br 



MARCIOALVINO 
DEPUTADO FEDERAL 

~ Fone (61) 32155331 
Fax (61) 3215 2331 

@ dep.marcioalvino@camara.leg.br 
fj www.facebook.com/marcioalvinopr 
~ www.instagram.com/marcioalvino 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que no dia 08 de outubro de 2019, os 
vereadores Roy Nelson e Damião Franco de Souza, da Câmara Municipal de Uns, 
estiveram no Gabinete do Deputado Federal Marcia Alvino para tratar de 
assuntos de interesse do Município. 

Brasília, 08 de outubro de 2019. 

Monali a Leal 
Chefe de Gabinete 

POLíTICA DA QUALIDADE v.01 
Contribuir com o desenvolvimento sustentável dos municípios através de atuação leqislativa e política eficazes, 
comprometidos com a melhona contínua, o atendimento de requisitos aplicáveis e a satisfação da população. 

Câmara dos Deputados Anexo IV - Gab 331 - 70160-900 - Brasolia / DF 



LINS ·,lJ PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OFÍCIO N° 113/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

1920-2020 

Lins, 26 de Agosto de 2019. 

DD. Senadora Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho junto ao Senado Federal, representando a altura nosso Estado de São Paulo, em 

especial as cidades de nossa região, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da 

importância de tê-Ia como representante do povo. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar da Nobre Senadora, que seja viabilizado 

recursos financeiros para construção de uma creche noturna em nosso Município. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me 

.' a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Lins. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Exma. Senhora 
Mara Gabrilli 
Senadora Federal 
Senado Federal 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Lins 
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